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B tJ H A^ Y
NANGl ISANG MERGADER

NA .SI

P R O C E S O
AT NANG GANIYANG ANAC

NA .SI
.

jjML. j^L. MM' -mL .im.

SAOAHAlilAN NANG UNGRIA, NA HINANGO SA OUADRO
HISTORieO, PINAG-INATAANG TINULA NG BAGONG NAG-
AARAL SA OARANlUANGGADINGLIBANdANN&TAGALOG.

-<*>TD^5:^>dt>-

MANILA: 1909.

IMPRENTA, LIBRERIA Y PAPELiiRi

A

J. I4:AK,TI2SrE3Z.

Plaza Moraga 34-36, Plaka Galderon 2(i3 y Entraude 5.-Binondo.
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Aring timay ng Im^yrenta, Libre-

ria^ at Papeleria ni J. Marti-

tines, at uaktng maeapagpapa-
Unibag, eung tiala siyang eapa-

hintulutan.
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NANG ISANG MEROADER
- NA SI

PROeBSO
AT NANG OANIYANG ANAO NA SI

M A. R I A.
8A €AWAMAN N« UKGKIA NA HINAKOO SA eiTADRO HISTORieO, PI-

NAG-INATAAlirG TINULA NG BAGONG NAG-AARAL SA GABANIUANG
OAUING LTBANAAN NANG TAOAI-OG.-

Mapaiad na Yirgeng sa linis ay saedal

sa Divino Verbo na pinag lulanan,

Inang mapag adya salaming maliMao

nang tauong eristiano sa mundong ibabao.

leao nga ang Yirgeng maaua-ing dati

Abogadang mahal nitong boong Orbe,

saedalan nang tanang nadodoualiagui

umaasa aeo sa iyong eaiidili.
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Inang mapagtangol dating masaelolo

sa iyong quinapal na tauong eristiano,

sa mahal mong aua,i, nangangapit aeo

yaring bait isip ay liuanagan mo.

Sa iyong ealinga Inang malulugdin

dating mapag ampon sa tauong salarin,

ituto sa landas na maeapagturing

nang isang salitang aquing sasabihin.

Nang unang panahon sa reihong Ungria

may isang Mereader bao sa asaua,

Proeeso ang ngalan may anae na isa

pangalan nang ande nama,i, si Maria.

Biihat nang mamat^y ang asauang guilio

arao gabi siya,i, na sa paninimdim,

una,i, itong anae ay ualang mag angquing

paghahanap niya ay mapapatiguil.

Hindi mapalagay siyang dili-dili.

eabuhayan nila,i, anong mangyayari,

eun aco,i, umalis at pa sa viage

dito eay Maria,i, ualang mag-iiui.

Cun aquing lisani,t, ito,i, iuan dito

mag iisa isa ang anae eong bunso,

ealagayang ito ay naeagugulo

sa bait co,t, isip, anong gagau-in eo.
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Halos touing oras ay siya na lamang

inaala-ala itong eararatnan,

sa Dios tatauag siya,i, liuanagan

ituto sa landas daang eatouiran.

Pagdating nang gabi oras na tahimie

magdarasal siya,t, sa Dios hihibie,

at saea sa Inang Virgeng matangquilic

na paealinisin bait niya,t, isip.

Isang arao ngani siya ay nagpasial

uala naman siyang sadia,t, pinapaeay, 1

adhiea nang loob mag lilibang libang

dalang calumbaya,i, nang up(ang maisban.

Anopa,t, sa touing maaala-ala

itong eahirapang tinitiis niya,

muling magpapasial ualang sadia,t, tiea

ang loob, eun hindi nag aalio siya.

Pumueao sa loob sumagunam-gunam
mag asaua siya eahit eangino man,

bagama,t, babagong eamamatay lamang

ang eaniyang asauang minumutiang hirang.

Anong gagauin eo^i, gulo yaring isip

ala-ala,t, loob ay natitigatig,

itong aquing nasang pumueao sa dibdib -

haringa,t, loobin nang Dios sa Langit.



iMinulan na niya, at muling nagpa^sial

sa loob at loual nang Ungriang bayan,

nag mamalas siya nang maliligauau

na isang babayi na may eahusayan.

Sa hinieap hieap nasuliapan niya

sa pinaeatabl nang reinong Ungria,

doo,i, may naquita na isang maganda

tiquis naparoo,t, ibig maquilala.

Pumanhie sa bahay na nagpatulu^^an

nag magandang gabi,t, nagbigay nang galang,

isinagot namau naroong dinatnan

magandang gabi rin sabing binitiuan.

At inanyayahang eayo po,i, magtuloy

nang dinatnan niya na nangaroroon,

tinanorig pagdaea gusto,t, linalayon

imlibhasa,!, siyang dapat nauueol.

Sa tauong dumating na alin ma,t, sino

dapat siyasatin nang panao eun ano,

at di nababatid ang nasang totoo

isinagot lamang ay uala pong gusto.

Ang quinacausap ay di na omimie

ang nasoe sa loob niya.t, pag-iisip,

ang lalaquing ito ay may ibang nais

at sa quilos niya yata,i, mangingibig.
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I>inatna,t, dumating di magcaquiiala

'eundi noon lamang sila nagcaquita,

itong si Proeeso ay napaalam na

ang sariling bahay ang eaniyang pinunta.

Ang babaying ito,i, siyang sabihin co

iiang maeaahs na itong si Proeeso,

nahgalig siya,t, loob ay nagulo

bumueal sa puso ang sintang totoo.

Nang inyong matanto siya,t, maquilala

^ng tauag na ngalan ay si Yalentina,

malauon nang arao bao sa asaua

a,t may anae natnan na babaying dalua.

Aquing sasabihin ang manga pangalan

ay si Gatalina ang siyang panganay,

ang pinaea bata,i, nang inyong maalman
Perpetua naman ang bansag na ngalan.

Mag iinang ito na aquing sinabi

na di man mayaman ay di naman pobre,

ang manga oficio,i, puro purong sastre

siyang hanap buhay nila arao gabi.

Uala namang utang itong mag iina

sa eangino pa man na quiniquilala,

anopa,t, sa hanap nila,i, naniniya

sa pageain baga,t, gastos na iba pa.
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Ipagparito co eay Proeeso naman

nang maearating na sa eanilang bahay,

dili dili,t, loob ay di mapalagay

at di maisipan gagauing paraan.

At di matumpaean ipingol sa dibdib

ang pag aasauang eaniyang ninanais,

at ang ala-alaug totoong mahigpit

eun magea asaua,i, lalong maligalig.

Palaguing sa loob binabasa niya

eun baga matuloy na magea asaua,

itong aquing anae na iisa-isa

ay baea apihin nang maguiguing ina.

Ito ang totoong nasa sa panimdim
salauahang loob ay babaling baling,

eundi co tuluya,t, ang nasa co,i, tupdin

hirap din at hirap ang babalabalin.

Oh Dios na ama nang sangmaliuanag
oh Virgen Mariang defensorang hayag,

yaring bait isip bigyan nang liuanag

matutuhan co rin gagauing marapat.

Pinasia na niya,t, siyang minagaling

ang pag-aasaua,i, siyang haharapin,

haringa,t, sa hangad nana sa panimdim
itulot nang Bios na aquing eamtan din.
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Bagaman at aqiiing inaala-ala

eun aco,i, inatiiloy magea asaua na,

itong si Maria na anae eong isa r

baea di mahalin nang maguiguing ina.

Loob co,i, siya nang eusang haharapin

ang maguiguing palad at eaeatotohin,

eun magea estado,i, ang anae eong guilio

may mag aaruga/t, sadiang mag . aangquin.

Yaring aquing loob ay mapapalagay

di mapapatiguil pag hahanap buhay,

sampon eay Marla ay may pag iiuan

yaring ealagayan ay matitiuasay. ^

Itong si Proeeso ay nuling pumunta

tinungo ang bahay ni na Yalentina,

ang tiea nang loob ay mangingibig nat

eun mamarapatin paeaeasal siya.

Oapag dating doong siya,i, maeapanhie

nagbigay nang galang ang unang guinamit,

eaya naparito,t, sa iyo,i, lumapit

ang pangangasaua,i, siyang ninanais.

Naparito aeo sa iyong harapan

tiea nahg loob ang icao,i, paglineoran,

aco,i, ualang ibang sueat pang asahan

eundi ang aua mo siyang hinihintay.



Yariiig taguisuyo diimtidungoy aeo

hintay pag-utusau iiaiig eamahalan mo,

na sa balang oras ay laan sa iyo

eusang panunupad idinudulot co.

Ang iyong candili,t, paglingap sa aquin

ang inaasahan nang puso,t, panimdim,

<mn sa anyaya co,t, handog na pag-guilio

di mo bigyang ampon anong mararating.

CaMngain yaring pusong na sa dusa

hangoin sa hirap na quinacabaca,

eundi mo lauitan naug miserieordia

iealulugami lalong hirap co pa.

Gubeob yaring dibdib at di macaquilos

sa di pageaoaya nang hirap na hibos,

eahit pumidlas man at eusang maglos-oe

yata,i, di tuhitan hangan sa magputoe.

Lahat nang sigalot silo-silong hapis

lungeot at daUtang aquing nasasapit,

ang lahat nang ito,i, pauang tinitiis
e^.

aeay nang masidhing sa iyo,i, pag-ibig.

Caya pag dahta tangap ang pag-sinta

hangoin sa hirap bigyan nang guinhaua,

nang dina hisapi,t, namnaming lahat na

ang ieapapatid nang tangang hiningii.
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Gundi mo l^uitau sa hirap bihisin

Iiain co ang buhay ngayo,i, iyong quitlin,

mahanga,i, mamatay eundi lilingapin

na bayaan aeong sa dusa.i, mahimbing.

Hangan dito aeo minumutiang irog

hintay ang ligayang bibihis sa lungeot,

ani Yalentina sa eaniya ay sagot

mabunying Proeeso huag eang manulos.

Di baga,i, quita mo ealagayang angquin

lipos nang dahta pamumuhay namin,

manahl na lamang siyang linilingil

at pinag eueunan sustento sa atnin.

Ito ang dahilan nang di eo paglingon

sa handog mong sinta na ilinukmgoy,

baea ang caratna,i, ieapaparool

at di ang ligaya ang siyang babalong.

Cun ang dalamhati ang eaUilagpaean

al di ang guinhaua ang aquing eaeamtan,

eun lalasapin di,i, dusta,t, eamatayan

mabuti pa,i, houag sinta,i, nagtatangan.

X Uiea ni Proeoso houag raong hningit

malayong lasai^in ang ieaiihng,

ualang pangyayari,t, di eo nanasain

ang Hniliyag co,i, bigyatg nmg hilahil.
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Diyata,i, sa gayoa ani Valentina

sa manga handog mo sa haing pag-sinta,

matamis sa puso,t, tinatangap co na

ala-ala lamang ang anae eong dalua.

Gun loobin na nga,t, paeamtan sa atin

itong ninanasang hinguil sa magaling,

ala-alang lubos itong mararating

baea hirap dusa itong sasapitin.

Dili mangyayari sagot ni Proeeso

dumagsa ang dusta,t, iniilagan co,

houag mong bantai,t. malayong totoo,t,

uagas na payapa ang iniibig co.

Cun gayon ang uiea ani Valentina

quitang dalua ngayon ay di paeasal na,

sinunod ang nasa at itinuloy na
pinag-is.^ng tunay ang eatauan nila.

Nang sila,i, ieasal guinauang baysanan
bodang iguinayae totoong mainam,
pauang de almaeen handang nalalagay

naealiligaya eun sa matang tingnan.

Hustong tatlong arao ang baysanang ito

na di mageamayao ang maranaing tauo,

naroon din naman banda nang musieo

nangag tutugtugan at abuloy dito.
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Sa daquilang galae nilang quinacamtan

lubos na payapa manga ealooban,

bait ala-ala sampong gunam-gunam
ualang uala sila anomang ligamgam.

Nang maeasal na nga mag-asauang guilio

manga catouaa,i, ualang maeahambing,

pag sasama nila naman ay gayon din

tiuasay at ualang anomang hilahil.-

Sa eay Yalentina na asauang sinta

itong si ProGeso,i, nagsabi pagdaea,

a,ng pag hahanap. co,i, lauong natiguii na

minumutiang gnilio ay aalis muna.

Ani Yalentina na esposang hirang

ma^aling ngang ieao ay inaghanap buhay,

eunl dito sa atin icao,i, inatigagal

!^ sustento,i, uala tayong pageueunan.

Si Proeeso nama,i, namili pagdaea

sarisaring bagay na eomereio niya,

ualang tiguil niyong paghahanda niya

at sa pag viage dadalhing lahat na.

Manga babauonin gayon ding nag-gayae

talagang eaeanin sa eaniyang paglaead,

at saea tinanong ang asauang liyag

ano ang bilin mo sa aqui,i, ibansag.
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Sabiliin kS.i {iqiiiii ang manga gusto mo

at sa Iiiglaterra doo,i, bibilhin eo,

ieao Catalina ano namang iyo

na ipabibili sa aqui,i, turan mo.

Tinanong din niya ay si Perpetua

ano ang gusto mo ibibili quita,

anae na sarili niyang si Marla

ay di inan tinanong nitong eaniyang ama.

Ang eay Yalentina na asauang guilio

ang ipinag bilin barong sa sampoin,

ang eay Catalina,i, singsing na magaling

bato ay brillante na sa sangdaanin.

Ang eay Perpetua nama^i, isang suelay

bato ay brillante ay dadaluahing daan,

nang maguing sangbouan ay dumating naman
galing sa viage,t, manga bili,i, taglay.

Sumalubong namah itong mag-iina

manga catouaa,i, sabihin pa baga,

lalo nang maquita manga bilin nila

di na nahihilom bibig sa pag-taua.

Ipagparito co eay Maria namaa
ay eahabag-habag naguing eabuhayan,

ta^^ pag-maluto,t, guinauang utusiih

ahkng pui^iaeal ang pinagpalagyan.
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Malaqui aug sosot dito eay Maria

iiang daluang eapatid ni ua Gatalina,

nahihili sila dahil sa maganda
ang nasa sa loob madadaig sila.

Anopa,t, totpo na eahapis-hapis

buhay ni Maria na na pag-Sjasapit,

nabayo, nalahat, siya ring naiguib

ang pananamit pa ay gulagulanit.

Sina Catalina,i, ang palaguing asal

dito eay Mana,i, manga linulur-an,

manga quinucurot eun minsan ay sampal

at uiuieaan pang hittid at mataeao.

Si Maria nama,i, hindi umiimie

gauan mang masama nang quinacapatid,

tiuasay ang loob dibdib ay malinis

saquit at dalita,i, eaniyang tinitiis.

Ang hiehura niya ay naea-aaua

baro,t, saya niya,i, pauang manga sira,

palagui na siya doon sa eosina

na uling-ulingan yaong eaniyang mue-ha.

Cun nag-sisieain silang mag-iina

ay eaaua-aua itong si Maria,

bigyan man nang ulam nila,i, babahagya na

lahat nang Diasaraj) paiiaug eanila na.
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Magaling eun pirmeng ama,i, naroroon

gaui eay Maria ay di naman gay-on,

sa pag-mamaluto sila,i, tulong-tulong

at magcacasurido,t, nag-aayon ayon.

Itong si Proeeso na eaniyang ihagulang

manga inaasal ay di naaalman,

itong si Maria ay api-apihan

nang quinacapatid at nang iniinang.

Sa touing aalis itong si Proeeso

itong si Maria,i, inaagraviado,

uala namang malay magulang na ito

na ang anae niya,i, peneperjuicio.

Nuli nang namili narig manga ealaeal

gumayae at siya,i, pa sa hanap buhay,

itong mag-iina,i, nagbilin na naman
iiang eanilang gusto,t, sari-saring bagay.

Ang uiea nang ama dito c;ay Maria
ano ca anae co at di mag-bilin ca,

at nang pinipilit isinagot niya

eigarAs po lamang yaong may dahon pa.

Yaon po ang aquing sa inyo ay bilin

na bibilhin ninyo na par^ sa aquin,

maringig ang gay-o,i, inoyam pa mandin
ano at eigaras, tatauana.i, lihim.



_17_
Yaong si Maria,i, hindi naliliban

sa umaga,t, hai:)o,i, mag-igiiib na lamang,

isang arao ngani hari nannnungao
si Maria nama,i, taong nagdaraan.

Magmula na noon na eaniyang maquita

itong haring ito,i, natoua sa eaniya,

sa umaga,t, hapon inaabangan na

at pinagmamalas dahil sa maganda.

Palibhasa,i, itorig si Maria naman
sa balon nang hari ang eaniyang iigban,.

touing maquiquita,i, uiuicai,i, sayang

nag-iiguib lamaug ay may eagandahan.

Isang arao ngani na pa sa zotea

ang haring Enrico,t, nationood siya

nang manga maeetas naroong madla na
na sa balon naman itong si Maria.

Manga mata niya ay doon ang titig

a,t pinag-mamasdan ang ayos at tindig,

magmula sa paa hangang ulo,i, titig

rainamalas niya ang anyo at quisig.

Tto pala namang haring D. Enrieo

ay uaiang asaua at binata ito,

bumueal sa puso ang maIaquiDg gusto

sa bait at isip niya,i, naeagulo.
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Gninaua,!, ii<xg-utos sa soldado niya

at pinasusuiKlan naquitang (lalaga,

tingnan mo eun saan baliay magpupuuta

6 saan papanhie nang iyong maquita.

Maelaling snmunod ailg soldado naman
sa ntos nang hari ,ay hindi somouay,

naalaman niya pinaiihieang bahay

nagbalie i^agdaea ito ang tinuran.

Haring panginoon yaon pong dalaga

pinanhieang bahay ay aquing naquita,

sa tabing eanhirang ealle ang eaniki

isa pong mestizo ^'^aong , bahay nila.

Pinueao ang eaniyang puso,t, diH-dili

di ieapalagay halos arao gabi,

ang nasoe sa loob sa eaniy^ng sariU

paeaeasalan co, eun ga,t, mangyayari.

Naparoon siya,t, ibig maquilala

magandang babayi na eaniyang naquita,

eapagdating doo,i, pumanhie pagdaea

sinalubong agad ni na Catalina.

Palibhasa,i, hari na isang dumating

eatampatang ito,i, agad salubungin,

at nang maeapasoe bande,ia ay hain

primerang habanong galihg sa almaeen.
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llindi inaisipan gagau-in enn ano

na paquitang loob mag-iinaug tetlo,

nag-niamalas naman baring D. Enrieo

at ang hinalianap niya,i, uala rito.

Nagtanong ang hari quina GataUna

babaying narito anong ngalan ni^^a,

eangina sa balon ay naiguib siya

baquit ua}a rito nasasaan baga. .

Ani Gatalina Maria aug ngalan

na aming alila isang tanong mang-mang,
utusan po namin nang lahat liang bagay

tauong ualang uasto,t, ualang naaahnan.

Ilari di jnaimie loob ay balisa

dahilan sa hindi niya naquiquita,

guinaua,i, nagpasoe sa eosina nila

maquita,t, naroo,i, natoua pagdaea.

Lumapit sa piling haring D. Enrieo

ieao ang sadia co eaya naparito,

sa diquit mo,t, dihig nagnanasa aeo

eun mamarapatm nang puso,t, loob mo.

Aeo,i, isang hari,t, may eoronang tangan

marapat sa aqui,i, sa eapua mahai,

ang eariquitan mo,i, siyang natamaan

eaya pagdalitang saguipin mo naman.
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Inihahaudog co sa iyoiig luning-ning

ang aquing pagsinta na sa puso,i, galiug,

houag ang looh mo,i, may papanimdimin
na baea ang hirap siya mong sapitin.

\ Ipinangangaeo sa iyong cari(itang

di mo tatamohin dalita,i, magpasan,
hangad co sa mundo,i, eahi at sino man
na raaguing palad co,i, mamahaliug tunay.

Caya sa diquit mo,i, isinasamo co

tangapin ang sintang iniaalay co,

houag mong itaeuil na bayaan aeo

mabagbag sa dusa dahilan sa iyo.

Gundi sa diquit mo cataua,i, malagae
aeo naina,i, di na sinta.i, mag-hahauae,
eaya saguipin mo lauitan nang habag
nang di co tamuhin ang dalita,t, hirap.

Maria ay tunghay isuliap ang*mata
ang guinagaua mo ay itiguil muua,
di rin maeatunghay

. nahihiya siya

tinutop naug hari yaong noo niya.

Biglang napatunghay mata,i, napatitig

sa mue-ha nang hari agad napaamis,
noo ni Maria ay eaniyang nalirip

na may ttila palaug ealoob nang langit.
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Hindi nababatid nang alin ma,t, sino

itong si Maria,i, may virtud sa noo,

lalo nang naghigpit pagsintang totoo

nang mahal na haring bunying D. Enrieo.

Di co tutulutaDg anomang marating

na di yaling sinta,i, iyong tatangapin,

Maria ay saguip nang di mahilahil

inaquitil ang buhay dahil sa pag-giiiUo.

Haring D. Enrieo (lano eaya baga?

at sisintaliin mo ang isang iiamae na,

quita mo po ngayon ang aquing liiehura

na dungis-dungisan damit co,i, sira pa.

Hindi nauueol yata,t nababagay

aeong isang liamae ay ibiguin naman,

nang eaparis mo pong may eoronang tangan

at eun pag-uari,i, alanga,t, di bagay.

Ang uiea nang Hari eay Maria.i, ito

totoo nga yaon na sinasabi mo,

marapat sa aquin ay sa eapua co

ang siyang sintahin na maguing palad co.

Caya lingapin mo,t, aua mo,i, iiauit

sa i)usong nagumong sa hirap at saquit,

sagot ni Maria 6 haring mariquit

tinatangiip co na liain mong i)a»-ibig.
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Niyaeap na mya,t, tiiloy isiiiama

sa palaeio roal Dagpatuloy sila,

eapagdatiug doo,i, nagpabili siya

sari-saring damit at iba,t, iba pa.

Nagpatalii siya sari-saring hiyas

itong si Maria,i, binihisang agad,

nang maeapag-bihis lalo nang dumiiag

naeahhgaya sa mata nang lahat.

Agad nagpatauag sa real palaeio

at tinipong hihat (rrandes Conse,jero,

Duque, Conde,t, Marquez nianga Caballero

dahil sa gagau-ing eaniyang easamiento.

Sehor Arzobispo,i, nagpatauag agad

napaeasal silang ualang liuag-liuag,

sabihin pa baga easayahang lahat

daquilang hesta sa loob nang eiudad.

Muralla at lahat na marnga eahoues

at iba,t, iba pang manga artiheiales,

sinusuhang lahat toua,i, di mumuntie
hieap ang mUsieo,t, manga generales.

Cay D.'' Maiia,i, ang umaagapay

ay labing dalauang damang manga hiraug,

anhin mang malasin eun sa matang tingnan

liiguit din at lalo manga eagandahan.
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Malaqui ang toua nahg boong sang roino

eay I)/* Mai'iang reina nilang bago,

viva ang hiyauan nang maraming tauo

buhay ay lumauig na mahabang tiompo.

Ano nga,i, naeasal si D/' Maria

at reina na siya sa reinong Ungria,

ang pagsusunuran nilangt mag-asaua

mahusay at ualang munting pagsisinga.

Ipagparito co at sabihin naman
quina Gatalina na eaniyang naiuan,

iniina niya loob ay masueal

sa malaquing galit ualang pagearonan.

Nagtatalo-talo silang mag-iina

at nag-sisisihan ang isa,t, nang isa,

nang naririto pa yaong si Maria

ang pag-api natin ay ualang eapara.

(iAba ngayo,i, ano? di siyang mabuti

at reina na ngayong di paris nang dati,

nang dirito sij^a,i, ating inaapi

tingni nga ang tauo,t, sa Dios quinasi.

Anopa,t, ang tatlong mag-iinang ito

dalang panaghili a}'" di mamageano,

ang ganda nga pala nang babaying tauo i

malapit sa dangal sa balat nang mundo.



— 24— „.

Nagbudbi na sila naiig di eatouiran

si D." Maria,i, gagauan nang lalang,

manga banta nila,i, hindi i^asasaan

balang porjuicio,i, eanilang bibigyan.

Itiguil co ito at aug sabihin co

ama ni Maiia namang si Proeeso,

nang ito,i, ieasal sa haring Enrieo

na sa Inglatcrra,t, may viaje ito.

Ano,i, nang dumating ay nagsabi agad

si Yalentina na asauang liyag,

esposo eong guilio nang iyong matatap

si Maria ngayon reinang tinatauag.

Haring D. Enrieo siya ay quinuha

sa palaeio real ay doon dinala,

eapagdating doon napaeasal sila

eaya,t, reina ngayon dito sa Ungria.

Itong si Proeeso isinagot naman
di isang salamat eun yaon ay tunay,

ani Valentina,i, aeala mo,i, yabang
tingni,t, naroroon sa palaeio real.

Matanto at gayon natoua pagdaea

at ang anae niya ,pala ngayo,i, reina,

pagealooban din nang Dios Ama
magsama nang husay silang mag-asaua.
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Aqiiing ipagbalie at sabihin naman
ya haring Enrieong manga «abuhayan,

pagsasama nila,i, totoong mahusay
na (li nngtatalo at nagsusunuran.

Maguing pitong bouan ano,i, nang sumapit

si D.'^ Mana,i, naglama,t, nagbuntis,

ang haring Enrico,i, dinatnang mabilis

sulat na padala hari sa Portugues. .

Ang laman nang sulat ay parini eayo

sa reinong Turquia at hinihintay co,

ieao ay easama nang lahat nang hoebo

na houag maliba,t, madaling parito.

Nang matanto niya,t, paiiang matalastas

oay D.'^ Maria ay sinabing agad,

hari sa Portugal may padalang sulat

houag dao matiguil magbiglang lum^ead.

Paroon dao aeo sa Turquiang reino

at ipagsama co ang lahat nang hoebo,

eaya nga esposa paalam sa iyo

hindi maliliban itong pag-alis co.

Pinagayae niya hoebo ay tinipon

gayon ding nag-gayae bastamentong bauon^

yapoi'es de guerra,i, pauang naroroon

lahat iiang \a'yeres i^uinai'ga roon.
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Iliimlang labat yaong manga arnias

ang manga piniino,i, naroon ding lahat,

ano pa,t, banda na at gayae na gayae

oras oras sila ay maeaeaiaead.

Dapua,t, ang hari nagpatauag muna
nang babaying bilot 6 eaya,], partei-a,

sa biiot na ito ay ang bilin niya

aakgaan mo ang ac|uing asaua.

leao ang babala sa b\bat nang bagay

susundiu mo naman balang eautusau,

at eun dumating na ang eapanganaean

Hngibn mo siyang bouag eang mageulang

Ieao,i, siyang bilot na mag-aatindi

sa arao at gabi mageaealauingi,

at eun manganganae alagang mabuti

nang di ang desgraeia- sa eaniya,i, mangyari.

Ano pa,t, bouag eangmunti ma,i, mag-eulang

ang eapagalan mo,i, aeiuing uupaban,

manga pagbibilot paeaalagaan

baea madesgraeia ang reinang marangal.

Cun pagealooban nang Dios ' na Ama
na maeapanganae ang mabal na roine,

alagaan mo ri,t, bouag aabs ea

sa aquing pagdating ay umantalmy ea.
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!to,i, aug salapi,t, ngayo,i, tangapin mo
iyong magagasta na sangdaang piso,

eiir^ aco,i, dumating eahnstuhan nito

na di mageueulang at babayaran co.

Napaalam na nga sa asauang sinta

gayon din sa hilot napaalam siya,

naglagos nagtuloy doon sa Aphiya

at nag-orden siyang tayo,i, aalis na. .

Tinugtog ang guimbal at armada real

nangag-sisaeay na silang ealahatan,

rapores de guerra pauaiig nagtuhiyan

ang reinong Turquia ay pinaroonan.

Ihimpii eo ito,t, yamang umalis na

at pagbaliean co si D.'' Maria,

ang nangangalagang partera sa eaniya

sinuyong magaling ni na .Catalina.

Si na C^atalina,i, gauang panunuyo

ditp sa partera ay uala nang hinto,

anbmang masarap ala-alang tanto

at minahal nilang matamis sa. puso.

Di naman nalauon pag-gauang/magaling

ay si Catalina,i, nagsabi,t, nagturing,

oun loob mo hilot aeo.i, iyong sundin

sa guinugusto eo,t, lulan nang panimdim.
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Ang sag6t nai.\g hilot 8a e,ay Gatalina

ano baga yaou sa aqui,i, turan na,

houag eang maliiya,t, quita lamang dalua

eaya sabihin mo,t, nang maahnan eo na.

Ani eataUna sa hilot ay tug<')n

houag mamasam-in nang iyong yamungmong
sa cai)anganacan reinang pinopoon

ang na sa loob eo,i, paquingan mo ngayon.

Cun maeapanganae ang mahal na reina

ang maguiguing anae paltan ta nang tuta,

hilot ay sumagot, ano eaya baga

gayon ang hangad mo sa Dios ay sala.

Houag mag-aeahing masama,i, nasain

iang eapua tauo,i, ipahamae natin,

at quita nang Dios anomang asalin

nang tauo sa mundo na sino ma,t, ahn.

06 at totoo, ani Catahna

ang gauang raasama sa Dios ay sahi,

eun tayo,i, mamatay piht magdurusa

at maiintierno ang ating eak)loua.

Talastas eo ito,t, aquing nababatid

easalanang mortal sk Dios sa langit,

di anong gagauin di eo na matiis

I
ang puso eo,t, loob ay may dalang gaUt.
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(^aya pag dalitang tangapiu nio aeo

sa eapamaukieang iniaamo co,

aniinin mo lamang ang bagay na ito

ay bibigyang (luita nang sangdaang piso.

Sa sinabing yaon ay ni Catalina

img hilot na ito ay sumang-ayon na,

mainit nga pala sobo nang euarta

ipinag bibili eataua.t, ealoloua.

Nagea sundo sila,t, siyang minagaling

pagdating nang oras ay siyang gagauin

nang eabouanan na,i, nanganae na tambing

palibliasa,i, trato di siyang susundin.

Nang manganae na ang mahal na reina

naroo,t, eaharap sina Gatalina,

pitong sunod sunod lalaquing lahat na
ang lahat nang ito,i, pinaltan nang tuta.

Ang bagay na ito,i, hindi naaalman

na sa hilot baga m\ guinauang lalang^

itong pitong bata,i, itinapon naman
sa malayong lugar bundoe na masueal.

Nang maeapanganae ang niahal na reina

m.aquita,t, mamalas anae niya,i, tuta,

nagulo ang loob puso,t, ala-ala

dagsang eapanglauan sabihin pa baga.
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Itong pitong tiita ay pinasususo

di anong gagam,i, eiin loob ni Cristo,

anomang ibigay ay tinatangiip co

diyata,i, eun siyang plaiieta co,t, signo.

Lisanin co ito,t, ang aquing ibadya

ang baring Enrieo na na pa sa guerra,

nang sumapit doon sa reinong Turquia

sa guerrang, guinaua,i, nag tagumpay sila.

]>ico pag aanhin nang dumating naman
na galing sa guorra ang victoria,i, taglay,

mag iiaang tablo,!^ nangag salubungan

sa haring Earico,t, ito ang sinaysay.

Haring D. Eiirieo ang mt\hal na reina

matagal tagal nang naeapanganae na,

dapua,t, ang anae niya,i, pitong tuta

(itingnan mo eun ito,i, di masamang raza?

Sumubo ang loob nang mahal na hari

sa eay Gatahna na isinanguni,

sinong di sumueal ang puso at budhi

masamang totoo itong ibinati.

Maquita nang hari ang mahal na reina

ang pinasususo,i, yaong pitong tuta,

manga tutang yao,i, ipinatapon na
nang malial na hari,t, houag nang ma<iuita.
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Sintang asaua co,i, baquit eaya naman

nangyari sa iyo ang ganitoug bagay,

si D/* Maria na asauang hii'aii,g

suinagot sa liari,t, ito ang "tinuran.

Ito ay ealoob nang Dios s£ ^quin
at signos co yata.i, di maitataeuil,

sintang asaua co,i, iyong pag liningin

Dios ang nagbigay pilit tatangapin.

Oh D.^ Meiriang siiita co at buhay
lubos na malaqui sa iyo,i, hinayang,

nangyari sa iyo loob co,i, masueal
at ang aquing puso,i, nag aalinlangan.

Sa bagay na ifco,i, ang minamagaling
iagda eong sentoneia ay iyong liningin,

di co naman gusto na icao,i, patayin

at iealalagot nang buhay eong angquin.

Ipagagaua co yaong isang eaban
na isang |malaqui at lantay na baeal,

ieao ay doon co eusang ilalagay,

doon na mahimbing ang iyong eatauan.

' Ang sagot nang reina,i; eun siya mong gusto-

matamis sa loob at tinatangap co,

anomang earatnan nang tauo sa mundo
hiugi-in sa Dios bigyan nang saelolo.
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Haiing D. Enrieo asaua oong giiiiio

itong eapalarang aquing nararating,

uala aeong malay na magea hilabil

<aindi ealoob nga nang Dios sa aquin.

Sapagea at aco,i, ualang iiaaalman

na guinaua aeong munting easalanan, ^
aco,i, patauarin asaua eong hirang

at uaeas na ito sa mundo,i, papanao.

Pahid yaring luha sa manga mata eo

sintang asaua co,i, paraug pabauon ino,

sa iyong harapa,i, himuluhod aeo

yaeap aeo yaeap at patauarin mo.

Si D.-'^ Maria,i, isinilid ua nga

na sa eabang baeal ay siya,i, nahiga,

at nang maisara,i, sinusiang bigla

iniuan na siyang naroon sa lupa.

^ Haring D. Enrico,i, nagpagaua naman
eamalig na bato na hindi naUban,

sa labas nang reino piUng nang bantayan

doon itinago eanluran nang daan.

At eapagea yari ay ipinadah'i

ang eaaua-auang si D."^ Maria,

pag durusang ito ay di sala niya

at saLi nang hilot at nang mag iina.
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Siya aiig nagbata at nagtiis nito

na sala nang iba,i, siyang eumaeargo,

sa sosot nangaling pag durusang ito

Dios ang bahala,t, batid na totoo.

Darating ang arao at di malilihis

sa ^may casalana,i, • dapat ipaeamit,

ang parusang lagda nang Dios sa langit

ipauunaua ang ganting mahigpit.

Sapagca,t, anoman ang gauin sa nuuido

ay ualang eaila sa Poong eay Gristo,

si D.^ Maria,i, ualang salang ano

gagantihin siya ligayang totoo.

At ang nag traidor sa caniya,i, nag suquib

sa Dios na Amang gagantihin pilit,

ipaquiquita ri,t, bibigyang nang saquit

dusang ualang hangan ang ipaeaeamit.

Yamang naroon na si D.'^ Maria

na sa eabang baeal siya,i, nag durusa,

ang sasabihin co at ipagbabadya

pitong manga batang pinaltan nang tuta.

Mag mulang itapon manga batang pito

niyong manga suquib mag iinang tatlo,

pinag dalhan nila,i, malayong totoo

bundoe na mataas malaqui mabato.



_-34 —
Inaeaki nilaug di na ma,(iui(iuita

eaya sa malayo ay doou dinala,

manga loob nila.i, lubhang payapa na

di na mabubuhay eauieaan nila.

Doon pala naman sa bundoe ua yaon

ay may Ermitanong tumatahan doon,

Ermitanong ito nama,i, namumupol
manga dahong miira at talbos nang eahoy.

itong manga talbos na pinangunguha

siyang quinacain sa hapo,t, umaga,

sa libis nang bundoe namimitas siya

<»,ia-an nang bata ay naringig niya.

Oaniyang sinaguuson at ino-olingig

o.ia-an nang batang eaniyang nariringig,

natagpuan niya at eaniyang nasilip

pitong manga batang saedal nang diriquit.

Gusang Unapita^t, pinag masdan niya

ay lalaquing pulos iisang hiehura,

ang (abas nang mue-ha,i, pauang singpapara

sa matang titingin naealiligaya.

Nagtaea ang loob nitong Ermitano

ay sa manga bata na na^^uitang pito,

baquit eaya baga ito,i, papareho

saan eaya galing at nagbuhat ito.
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Mindi nuiisipan eun anong gagauin

loob puso niya ay babaling baling,

ang nasoe sa loob siyaeg minagaling

itong pitong bata,i, eauiya nang dadalhin.

Isa isa ito na pinag dadampot
sa habito niya ay tuloy binalot,

saea sa tahaua,i, nagtuloy naglagos

manga batang ito,i, eaniyang inalindog.

Nang nauoroon na sa eaniyang tahanan

pitong manga batang iisa ang eulay,

ang toua sa loob ualang pagearon-an

halos di na ibig sa itiata,i, maualay.

Ang uiniea niya 6 Dios na Ama
lauitan mo aeo nang miserieordia,

"

saan mangagaling ang eaeanin nila

ualang maeueunan ay paano baga.

Ilindi mapag nilay uang bait co,t, isip

gagauin sa pitong batang malihit,

ualang mag pasusong inang mag tangguihe

mabubuhay eaya anong masasapit.

Dapua,t, eun loob naug Dios na mahal

pitong mangg^ bata,i, bibigyan nang buhay,

ring (iiiinai^ain eo dito arao arao

i\y t:tl)<os nang eaho}" at siya na lamang.
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Di ito,i, siya ring ipaeaeain co

paano ay ualang maeuennan aeo,

pageaeapanguha at nialuto ito

ay sinusubu-an manga batang inio.

Itong Ermitano nama,i, nagtataea

at pageaeaeain ojaa,i, tahan na,

talaga nang Dios at Yirgeng Maria

nag sisilalaqui silang para para.

Isang arao ngani Ermitanong mahal

manga batang ito ay eaniyang iniuan,

doon naparoon sa maraming bahay

nag palimos siya,t, ihay maeain lamang.

At mag mamadali.t, babalie din siya,

at ang manga bata,i, inaala-ala,

pagdating liang oras magugutom sila

mangag ooja-an ay ualang easama.

Para manding anae pagmamalasaquit

ala-alang tunay sa puso at dibdib,

sa canila,i, ualang nangagcaeasaquit ,

palibhasa,i, Dios ang tumatangquilic.

Matatabang lahat itong manga bata

at uala s^nomang nageaeasaeuna,

parang binubunot eanilang paghaba

sa aua iiang Dios na eumaealinga.
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Sa pag aatindi Ermitanong mahal
nararating niya ay malayong lugar,

at nag papalimos may maeain lamang
pitong manga batang inaalagaan.

Sa touing aalis at mag hihieap na

mala^^ong totoong nasasapit niya,

sa tabi nang bundoe may naraanan siya

na malaquing eahoy mayabong ang ' sanga.

Siya ay tumiguil nag pahinga roon

lalo at mainit siya ay sumilong,

nag mamalas siya sa higar na yaon

may natingnan siya na lupang mausbong.

Linapitan yao,t, ibig maalaman
na lupang mausbong na eaniyang natanao,

lumoeloe na siya,t, quinalauit nang eamay
ang naquita,i, pilae laquing eatouaan.

Kagtuloy lumaead itong Ermitano

inaala-ala,i, manga batang pito,

dinala ang pilae at siya,i, tumungo
sa eaniyang tahanan na cue\^ang bato.

Anopa,t, ang lahat na salaping yaon

sa dating tahanan ipinag patuloy,

at di na umalis mag mula na noon
manga bata lamang ang si^^ang inampon.
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Ang pinag eueuiian panusteuto niya

doon sa salapi na eaniyang naquita,

ang bagay na ito,i, ealoob sa eaniya

ni d'istong sumaeop tumubos sa sala.

Ihimpil co muna at ang sabihin co

hai'i sa Ungria na si D. Enrieo,

ay nagpa billete sa lahat nang reino

at may patiestang mahxquing totoo.

Laman nang billete aquing hinihintay

dito sa Ungria sa eahostahan,

nang matanto niniyo ang tadlianang arao

sa ieadalauanpuo nang Febrerong buan.

Pitong arao itong gagauing tiesta

at pito ring arao ang misa de graeia,

sa eapanahunan ay eayong lahat na

aabuloy dito na houag sumala.

Nag pahanda siya nang lahat naug bagay

sa manga comida,i, hindi mageueuiang,

muralhi,i, gayon ding gayae ay mainam
eahones at ibang artifieiong tanan.

Sa loob nang pitong arao na gagauin

daquilang Aestang ualang maeahambing,

ang loob nang reino,i, nangag sipag tabing

ang lahat nang tauo na sino ma,t, alin.
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Ang pag i>ifiesta na aquing tinuran

ay sa Ermitauong batid di,t, alaman,

siya ay namili banda,t, nalalaan

gngauing vestido,t, eabayong sasae-yan.

Manga pinamili sari-saring damit

na manga Jg6neros telang maririquit,

gagauing vestidong pitong paris paris

laang gagamitin naug mageaeapatid.

Pumunta sa sastre at dinala ito

at ipinagaua ua pitong vestido,

anopa,t, sa ganda eagayaeang ito

eatulad eauangis Prineipe sa reino.

At gayon din naman na bumili siya

nang pitong eabayong pulos magaganda,

pitong paris paris balahibo nila

gagamitin nila sa pamimiesta.

At nang malapit nang dumating ang arao

tadhana nang hari na cafiestahan,

pitong manga bata ay pinag sabihan

nitong Ermitano ganito ang say&ay.

Gayong pito aniya na mageaeapatid

etisang pinaglilo sosot ang nag aquit,

ima,i, panaghili uang quinaeapatid

eay D.* Maria :ina niniyong ibig.
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Iniina niya na si Yaleutina

una una itong uag taesil sa "eaniya,

saea yaong anae babayeng dalua

nang ianae cayq,i, pinaltan nang tuta.

Itinapon eayo sa nialayong lugar

sa bundoe na ito,t, malauae na gubat,

nagea taon namang aco,i, nag hihieap

quinuha . co eayo dito ilinagae.

Yaong inyong ina ay senenteneiahan

nang mahal na hari ama niniyong tunay,

bigay na parusa,i, isilid sa eaban

na ang eabang yao,i, lantay manding baeal.

Isinilid nanga mahal niniyong ina

sa isang eamalig ay ipinadala,

naroon sa labas reino nang Ungria

magpa hangan ngayon siya ay buhay pa.

Sa primerong arao na eaiiestahan

mag sisimba cayo,t, houag malihban,

doon sa eamahg niniyong mararanan

sa labas nang reino cayo,i, magluhuran.

Doon sa simbahan eun cayo,i, dumating

sacrificiong misa ay aatindihin,

at eun eayo naman ay coconvidahin

nang mahal na hari houag aaminin.



— 41 —
Arao arao eayo ay mangag sisimba

hangan sa matapus ang pag jpiiiesta,

ieapitong arao muling coconvida

, ang mahal na hari cayo,i, paroon na.

Datapua,t, eayo eun paeaeainin

ay houag dudulog sa eomidang hain,

sa haring Enrieo ay inyong hilingin

ang na sa eamalig babayi hangoin.

At eun maeaharap ang babaying ito

yao,i, siyang tunay reinang ina niniyo,

eun cayo,i, dudulog ay umabay eayo

sa piling at houag na lalayo rito.

Ito ang siya eong sa inyo ay bilin

pacatatandaa,t, houag lilimutin,

sinaysay eong lahat inyo nang nalining

parang hindi alam cayo,i, mag lilihim.

Ano,i, nang sumapit itong eaarauan

ang yestido nila,i, paparehong tunay,

ang manga eabayo nilang sinasae-yan

ay singpapara rin balahibo. naman.

Capag dating doon sa labas nang reino

tapat- nang eamalig sila ay pumundo,
;it nangag si hmsad silang papareho

"Tinuhuran nila eamahg na ito.
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Bago nag-sisaeay sa eabayo nila

pumasoe sa reino at sila,i, sisimba,

eanilang dinatnan padre nagmimisa

pauang nagsiluhod sa harap nang Alta.

Boong nagmimisa ang mahal na padre

haring D. Enrieo ay tinging parati,

sa pitong natjuita na manga prineipe

dalang toua niya ay hibhang malaqui.

Hindi nauaualay ang titig nang mata
at pinagmamasdan ealagayan nila,

ang tabas nang muc-ha,i, iisang hiehura

gayon din ang quias nila,i, sing-papara.

Manga pananamit ay gayon din. naman
iisang hiehura suot sa eatauan,

gayon sa lalaqui at mageaeapantay

pulos na maquisig anyo iiang eatauau.

Loob puso niya,i, parang naligalig

nang dahas na touang eaniyang sinasaguip,

matapos ang misa sila,i, nagsi-alis

haring I). EDiico,i, lumabas ding pilit.

Sila,i, quinapulong at inanyayahan

na magsipagtuloy sa palaeie^ «real,

haring D. Enrieo na eagalang-galang

mararaing salamat di po pasasaan.
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Arao ai-ao sila ay nangag-siKsimba

eagayaean naman nila,i, iba iba,

at iba iba rin ang eabayo nila

pai'is x^^i'is lamang ang m^inga hiehnra.

Sa papitong arao bilang eatapusan

nang daquilang liesta nang haring marangal,

niyaya rin sila na mangag tuluyan

sa eaniyang convite sa palaeio real.

"

Ang mageaeapatid sumagot nang o()

sumama.t, nag-tuloy sa real palaeio,

ang uiea nang hari ay eumain tayo

itinugon nama,i, hintay muna eayo.

Oh Yuestra Alteza na eagalang-galang

eun eami po,i, iyong pahihintulutan,

na maeapagsabi nang sa pusong lula.t,

maiipahayag, 06 ang tinuran.

Gahilingan uamin sa eamahalan mo
ngayo,i, ipaeuha sa eama'lig ninyo,

yaong eabang baeal ipadala rito

babaying naroo,i, aming maeasalo.

Nagulumihanan ang loob nang bari

sa mageaeapatid na isinanguni,

iuiutos niya na euning madali

guinanap pagdaea itong hinihingi.
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Nang naroroon na sa palaeio real

binuesan nang liari yaong eabang baeal,

nagtaeang totoo ang haring marangal

si D.^ Maria,i, mataba at buhay.

Nagbangon pagdaea si D." Maria

saea pinatlulog doon sa lamesa,

ang mageaeapatid ay eaaba^^ niya

gayon din ang hari ay easiping nila.

Caguila-guilalas ang naugyaring bagay
ang gatas sa siiso nang reinang marangal,

agad tumilandoy at ang pinuntahan

sa bibig nang pi|ong manga batang hirang.

Maquita nang hari na si D. Enrieo

naboual sa upo isip ay nagulo,

nang mahimasmasan ang uica,i, ganito

asaua eong li^^ag patauarin aeo.

At tuloy niyaeap ang asauang hirang

gayon din ang pitong anae niyang mahal,
at saea nag-uieang ito ang tinuran

nagdusa sa hindi niya easalanan.

Natanto nang haring ang mahal na reina

ualang casalana,i, siya ay nagdusa,

ang pito eong anae pinaltan nang tuta

ito,i, eagagauan nitong mag iina.
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At sampo naiig hilot ay easanguni rin

eagagauan niia na hindi magaling,

ang marapat naman sila,i, eastiguhin

pinag-lilo nila ang asauang guiho.

] Yaong eaniyang hilot at ang mag-iina

sa real palacio,i, ipinatauag na,

ano,i, nang maharap binigyang senteneia

sa eabayong buntot ay ieabit sila. •

Hayo na verdugo,t, madaling ganapin

apat na eabayo eumuha ngayon din,

tupdin nang madali at houag matiguil

nang di yaring puso,i, malanta,t, mailing.

Pagdaca,i, guinanap iquinabit na nga

apat na cabayo,i, pinataebong bigla,

nageauaray-uaray nagealat sa lupa

cataua,i, natapus biihay ay nauala.

Ito ang nasapit manga masosotin

manga tauong lubhang mapanaghiliin,

cataua,i, natapus buhay ay nailing

houag nang gagaya ang sinO ma,t, alin.

Gauang pag susuquib sa eapua ; tauo

at ang panaghili ilagang totoo,

anomang maquita,i, houag nang pupulo

bayaan aug gusto napg alin ma,t, sino.
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At ang panaghiii piliting ilagan

nang sino ma,t, alin sa muudong ibabao,

ganda,t, pamumuliay huag eahilian

aealain nating Dios ang may bigay.

Ang sino mang tauong naquiquita natin

na nianga maganda at nag sisigaling,

houag eabilian nang sino ma,t,. alin

at di mauauala ang aua sa atin.

Tingnan na nga niniyo ang quinasapitan

natapus aug buhay sa mundo,i, pumanao,

ang masamang budbi naguing paquinabang

nalugui at sila,i, natapus ang buhay.

At ang eailaugang sa mundo,i, hangarin

ang eapua tauo,i, sintahi,t, ibiguin,

mahalin nang taos sa puso,t, panimdim
ito,i, siyang utos nang Dios sa atin.

Cun hiligan natin ang gauang masama
at souayin natin sa Dios na uiea,

Dios ay di tayo bibigyan nang aua

eundi pauang hirap igaganting pala.

Dapat ang hiligan nang alin nia,t, sino

ang gauang magaUng sa eapua tauo,

tayo,i, bibihisi,t, bibigyang saelolo

at ipag-aadya sa lahat nang tue&'o.
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At enn piiliiinani,i, ang gauang magaling
tona at ligaya ang pa(|Uiquinabangin,

ito,i, siyang hintay nang Bios sa atin

nang tayo sa graeia niya,i, papag eamtin.

Hangan dito lamang manga iniirog

guisingin ang ating manga puso,t, loob,

hangai'in sa mundo,i, sa Dios maglingeod

nang marating natin ang bayan nang-Dios.

Itiguil co rito,t, lagyan co nang iinal

ang manga sinaysay sa nangyaring bagay,

ieao na babasa,i, eun eulang sa namnam
pag punan nang inyong hustong eabaitan.

C.<i:?_E.jJtiL2;^">--'5"



Mdza Moray^ U^^ at 8!6 Odderpn de la Sar^a
Ug: 203 at lEstraude Mg. 5.^^^

suniusitiaod na aklat sa uikang tagalog:
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Bahay rii Aladino.
i i

AIejftn|areat B^Liiia.

Aimari^o?.

BaI(dc>l3ino^

Beatria;;

BeataJMfaria/ i

B^rnardo Carpio.

]$^r^ng Men^^^
Blanea/ Fl6r.

Cabayoj|ig Xal>la.

;,Oelirav^"-:\w;r^.-^"/,^ ;',

poride Urb^no.
Orieeldai.

iDamaln^s.

D> Mareela*>

i>,«v M,«* «a Aha»,

/ l)oee Pares. V

J>r. Jps6 B^^rgoB.

p. ^Diego at D.»Jiiana
jElisep at ni .Fe^ii?;fi.

I^lis^o at HorlenBid;
,1586|)0.::';, :::;/'',.•,",

!
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FftusUno at ni Maiidlana

FeU;4ardo. ^

Pidessi Aniantes.
Florante at Laura.

Plorentina,

Fl6rino.

H^i^rhig Asuero; .

,i Galabam

,, Sanl at Bayid.

>, Saloinoh.

7>
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»^./...

Ibong Ad^rna.
leabela:

;•» •

'
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ti

Buhay ni Jacbbina.

\,^ „ Jainve del v i rado^ Y
Jos6 Flore8,

J6s^ yendido.
laan Baehilier
Juan at Maria;
J[ja]t^ Patay;
Juan TvfioW,
Julieta at Romeb^

: ,> 'Leopoldo '

„ Liidovico.
„ liandas na Tuntiinla.

., tigaya sa Xaiigit
at Mun^o.

„ M8l,na Alimango.
i, M;anriq^ie

,,» N,QlimeWngere(l>rawtt/
„ Ntra. 3ra. do Autipolo.. <

,, J*antinople.

„ Prine^ipe GimeDo.

„ » Igmidio.,

^i „ V 01iVero8. ,

I, Reina Mora.
;^, Reiiia EBter-

,, Rodrigode Yillais.

San AJeJ6.
Santa Ana.

,^ EulaUa.
„ Isabel. ..

;, Regina,
„ Segismnhdo.
„ Tiablante.

„ Tatiohg Nnmero.
,; Tbbias.

„ Ton^As at Maria.
., Totoo at Siniingalini^.

;. pUr4n ng Ca»jaita».

„ VillaVba.
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